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Rok sa stretáva s rokom, riešime veci, bilancujeme výsledky,  
želáme  si  zdravie,  šťastie,  lásku...

Na Slovensku sú tisícky obcí 
väčších, menších, v mnohom 
navzájom si podobných, no 
každá je neopakovateľným 
originálom. Aj naša dedina má 
svoju históriu, aj svoju súčasnosť, 
spolu s dobrými a pracovitými 
ľuďmi, našimi občanmi, ktorí 
tu napĺňajú novodobú mozaiku 
histórie obce.  Mozaiku obce 
napĺňajú aj rôzne nariadenia, 
politické zmeny a nálady. 
Ani naša obec sa nevyhne 
zmenám a jednou z nich je 
nový zákon o odpadoch. 
Už očakávaný zákon 
o odpadoch prináša mnoho 
nezodpovedaných otázok, 
o ktorom sa hovorí, že na 
Slovensku nastáva odpadová 
revolúcia. O čom hovorím? 
Separácia! Nová smernica 
Európskej únie nariaďuje mestám 
a obciam separovať, to znamená, 
že do našej obce pribudnú 
farebné kontajnery na separovanie, aby sa zvyšoval 
podiel správne vytriedeného odpadu z obalov a aby sa 
znižovalo množstvo zmesového komunálneho odpadu. 
V tejto oblasti nás čakajú legislatívne zmeny, na ktoré sa 
v týchto dňoch pripravujeme. Všetci vieme, že pozitívne 
vplyvy zelene na stav a kvalitu životného prostredia sú 
značné. Zeleň zlepšuje mikroklímu, produkuje kyslík, 
znižuje prašnosť a hluk. Okrem pravidelnej starostlivosti 
o verejnú zeleň, sme v obci vysadili 100 ks okrasných 
drevín, ktoré sme získali od záhradkárskej spoločnosti 
za symbolickú sumu.  Pracujeme  na projekte bytového 
domu pod vinohradmi ,18. nájomných bytov , územné 
konanie máme za sebou a prechádzame do stavebného 
konania. Akonáhle získame stavebné povolenie, investor 
sa pustí do diela. 
Práce na budovaní kanalizácie a ČOV pokračujú v plnom 
prúde, máme za sebou  geodetické zameranie, ktoré v 
obci počas letných mesiacoch úspešne prebehlo . Veľkou 
mierou ste k tomu prispeli aj Vy občania, ochotou pomôcť  
dobrou radou , ústretovosťou, či umožnením vstupu 
geodetickým pracovníkom na Vaše súkromné pozemky, 
za čo Vám patrí poďakovanie. V súčasnosti sa pripravujú 
žiadosti o vyjadrenie k projektu, ktoré sú nevyhnutnou 
súčasťou k stavebnému povoleniu.  Následne musíme 
spracovať projekt, potrebnú dokumentáciu a hlavne 
vyhnúť sa zbytočným formálnym chybám, ktoré sú 
zverejnené v jednotlivých výzvach.

Všetky aktivity obce sú úzko 
späté s finančnými prostriedkami, 
ktorých nikdy nie je dosť. Náklady 
na realizáciu našich zámerov sú 
značné. Nedá sa všetko urobiť 
naraz. Spomeniem napríklad  dom 
smútku, ktorý súrne potreboval 
zrenovovať.   Ani tento krát sme 
nečakali, až nám niekto poskytne 
finančné prostriedky  alebo 
inú pomoc a rozhodli sme sa 
svojpomocne postupne pretvárať 
našu obec k lepšiemu. Po dobrých 
skúsenostiach s modernizáciou 
obecného úradu svojpomocne, 
sa nám podarilo kompletne  
zrekonštruovať aj Dom smútku 
na miestnom cintoríne. Do 
rekonštrukčných prác sme zapojili 
okrem našich zamestnancov aj 
občanov v hmotnej núdzi, cez 
ÚPSV a R,  ktorí boli zámerom 
obce nadšení, pripravení priložiť 
ruku k dielu a zároveň si pracovnou 
činnosťou splniť zákonnú povinnosť 

na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. Opravila sa 
vonkajšia fasáda budovy s fasádnou farbou, ktorú sme 

sponzorsky dostali od rodiny Linekovej, vymenili zhnité 
plechy z atiky , žľaby a odkvapové rúry, nanovo sa 
vydláždil  priestor pred vchodom budovy. Šikovné ruky 
našich žien ušili nové záclony a závesy a zariadili interiér 
budovy. Náklady na materiál hradila obec z vlastných 
zdrojov. Že sa dielo podarilo, je zrejmé z pozitívnej 
spätnej väzby od občanov obce. Obecný úrad  sa po 
dlhých 17-ich rokoch vynovil  , ako sme už spomenuli 
v minulom čísle, interiér budovy prešiel celý maliarskymi 
a natieračskými prácami a bol zariadený „novým 
nábytkom“.  Pri tejto  príležitosti sa nám podarilo zriadiť 
novú sobášnu sieň v Kultúrnom dome vo Veľkom Grobe. 

dom smútku
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Priestory na obecnom 
úrade sú stiesnené 
a nevyhovujúce danému  
účelu, preto nás napadlo 
zriadiť sobášnu sieň 
v kultúrnom dome. 
Podarilo sa tu vytvoriť 
novú, krásnu  miestnosť 
na dôstojné vykonávanie 
sobášnych obradov, 
ktorá už naplno slúži 
svojmu účelu.
Aj zdravotné stredisko 
sa teší novému vzhľadu. 

Vybudovaním piatich bytových jednotiek na poschodí, 
zdravotné stredisko nadobudlo inú - krajšiu podobu. 
Piatim rodinám sme tým poskytli strechu nad hlavou 
a zdá sa, že sú v nových príbytkoch  spokojní.
No popri pracovnom tempe nesmieme zabúdať ani na 
kultúrny a spoločenský život v našej obci.  Október, ako 
všetci vieme, je Mesiac úcty k starším. Preto viac ako 

inokedy, patrí 
staršej generácii 
naša pozornosť 
a poďakovanie. 
Starší ľudia si 
zaslúžia úctu. 
Vekom nadobudli 
skúsenosti, ktoré 
môžu odovzdávať 
mladším. Napokon, 
vďačíme im za život.
 Obec pripravila pre 
pozvaných príjemné 
posedenie pri 

dobrom obede a každý zúčastnený 
si odniesol malý darček. Nechýbal 
ani  kultúrny program, o ktorý sa postarali  
deti zo Základnej školy s materskou školou 
vo Veľkom Grobe, pod vedením svojich 
učiteliek. Podujatie plné hrejivých úsmevov, 
pozitívnej nálady a radosti v očiach 
prítomných sa uskutočnilo v Kultúrnom 
dome vo Veľkom Grobe. Dožiť sa vysokého 
veku v dobrom zdraví a byť sebestačný je 
túžbou snáď každého človeka. K takýmto 
ľuďom patrí aj naša občianka Mária 

Zámečníková (na snímke).  V tomto roku sa dožila 
významného životného jubilea 90 rokov života a my 
sme boli pri tom.  Návšteva u nej sa niesla v príjemnej 
atmosfére. Želáme jej ešte veľa zdravia, spokojnosti 
a lásky od jej najbližších. Pod taktovkou obce 
organizujeme tradičné obecné dni a Vianočné trhy, ktoré 
sa začali 19. decembra.

nová sobášna sieň

nová tvár zdravotného strediska

Vážení občania, 
o chvílu sú tu Vianočné sviatky, začiatkom 
decembra bola v uliciach obce nainštalovaná 
vianočná výzdoba. Atmosféru týmto sviatkom 
dodali tradičné podujatia. Obec pripravila  
vianočné trhy, ktoré boli ako vždy, bohaté na 
občerstvenie, pekný kultúrny program  
a možnosť zakúpenia vianočných suvenírov, 
ktorými si môžeme ešte dozdobiť svoje príbytky. 
Vianoce majú pre každého z nás zvláštne  
a neopakovateľné čaro. Či už je to jedineč-
ná chuť štedrej večere, zážitok z ozdobeného 
stromčeka, darčekov, či výnimočnej rodinnej atmosféry. Sú spojené s množstvom darčekov 
a vzájomným želaním hlavne pevného zdravia a šťastia. Človek často premeškáva veľa 
šťastia, pretože stále čaká na niečo mimoriadne. Zaželajme si spoločne, nech ďalší rok 
nášho života je plný malých šťastných okamihov a milých prekvapení, z ktorých vznikne 
jedno veľké a trvalé šťastie a radosť zo života.

S úctou, Viliam Rigo, starosta obce Veľký Grob
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Tretia obecná zabíjačka vo Veľkom Grobe
14. novembra 2015 
sa vo Veľkom Grobe 
uskutočnil 3. ročník 
tradičnej zabíjačky
Po mimoriadnej 
spokojnosti a obrovskej 
účasti občanov 
v predchádzajúcich 
rokoch sa tento rok vo 
Veľkom Grobe opäť 
zopakovala spoločenská 
udalosť - obecná 
zabíjačka. Iniciatívy sa 
pre zmenu tento rok ujali 
športovci miestneho 
futbalového klubu a tak 
opäť prispeli k spestreniu 
spoločenského života 
v obci. Samotná akcia sa 
začala už v piatok, kedy 

organizátori spolu so starostom Viliamom Rigom zabezpečili 
to najpodstatnejšie, a to prasiatka. Dve prasiatka o váhe 540kg 
mali v piatok 13-teho naozaj nešťastný deň a to, že sa dostali 
do šikovných rúk grobských futbalistov. Chlapi sa svojej úlohy 
pomocných mäsiarov zhostili naozaj bravúrne a v priebehu 
piatkového poobedia a večera sa im podarilo spracovať všetok 
materiál a pripraviť tak vynikajúce zabíjačkové špeciality. Tak 
ako generácie pred nimi, zúžitkovali všetko, čo mali k dispozícii, 
pripravili kapustnicu, pečené zabíjačkové mäso, zabíjačkovú 
pečienku, oškvarky, jaterničky, klobásky, paprikové podbradky, 
tlačenku, škvarkovú nátierku a iné.
Celé sa to odohralo v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkom 
Grobe, ktorý poskytol všetko potrebné pre výrobu, uskladnenie 
výrobkov, ako aj ďalší deň predaj a ochutnávku vybraných špecialít.
V sobotu od skorého rána sa pokračovalo v príprave výrobkov, 
aby bolo všetko na 10-tu hodinu, kedy bol plánovaný oficiálny 
začiatok akcie, pripravené. O veľkom záujme občanov napovedala 
už skupina ľudí, ktorá sa zhromaždila pred kultúrnym dome 
v značnom predstihu. Keď sa dvere otvorili, vyzeralo to ako 
„pri výpredaji“, s nadšením kupovali dobroty všetkého druhu. 
Za bravčovým paprikovým podbradkom a škvarkoch sa iba 
zaprášilo. No inak to nebolo ani s krvavničkami, či klasickými 
bielymi jaterničkami. Okrem 20kg podbradku a 60kg jaterničiek 

sa vyrobilo aj viac ako 200 kg 
výborných klobások, ktoré 
podobne ako všetko, neboli len 
na ochutnávku, ale mohli si ich 
ľudia kúpiť aj domov. 
Zabíjačka a ochutnávka špecialít 
bola však spojená aj s, ako inak, 
športovým programom. Futbalisti 
v poobedných hodinách odohrali 
priateľský zápas s mužstvom 
z Kráľovej pri Senci. Potom 
nasledovalo posedenie a zábava 
zúčastnených až do tmavého 
večera. Spolu s dobrotami 
na jedenie bol samozrejme 
zabezpečený pitný režim, kde 
okrem nealkoholických nápojov 
boli ponúkané aj kvalitné miestne 
vína a na zahriatie pred vetrom aj 
rôzne silné čaje a iné nápoje.
Na záver sa potvrdilo, že 
zachovávať tradície by sa 
v každom prípade malo, čo 
potvrdili ohlasy, hodnotenia 
a chvály všetkých zúčastnených.
Zaujímavosťou na záver je, 
že chlapci nemysleli len na 
chvíľkové potešenie občanov na 
tejto udalosti. Pripravili totiž veľké množstvo klobások, z ktorých 
približne polovica bola odložená za účelom údenia a následného 
ponúkania na ďalšej tradičnej obecnej udalosti, a to každoročných 
Vianočných trhoch, ktoré sa uskutočnili 19. decembra 2015. 

pripravil: Marek Griga
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„Veľmi dobre spolupracujeme s rodičmi našich detí“, hovorí Iveta 
Piláriková, zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu vo Veľkom Grobe.

Iveta Piláriko-
vá, je rodáčka 
z Galanty, tu aj 
strávila svoje 
detstvo. Nakoľ-
ko jej detským 
snom bolo stať 
sa učiteľkou 
v materskej 
škole, vy-
študovala 
Pedagogickú 
školu v Modre. 

V septembri 
1988 som nastúpila ako učiteľka do novej 
a modernej podnikovej materskej školy 
TOS v Galante, kde pôsobila do roku 1995, 
kedy som nastúpila na materskú dovolenku. 
V roku 1997 prijala miesto učiteľky vo Veľ-
kom Grobe, nakoľko podniková materská 
škola v Galante bola zrušená. Vo funkcii 
zástupkyne riaditeľa pre materskú školu 
pôsobí od roku 2008.  Poďme sa s ňou 
trošku porozprávať. Na úvod nám pred-
stavila svoje pracovisko. 
- Materská škola vo Veľkom Grobe je 
dvojtriedna a v prevádzke je od roku 1970. 
Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť 
deťom s výchovným jazykom slovenským 
vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odlo-
ženou povinnou školskou dochádzkou. 
Od 1. júla 2002 je materská škola v práv-
nej subjektivite so Základnou školou vo 
Veľkom Grobe. Zriaďovateľom Základnej 
školy s materskou školou je Obec Veľký 
Grob. V budove materskej školy sa nachá-
dza školské kuchyňa a jedáleň, ktorá slúži 
okrem detí materskej školy i žiakom zák-
ladnej školy  vo Veľkom Grobe. V súčasnej 
dobe pracujú v materskej škole štyri kvali-
fikované učiteľky. Nepedagogický personál 
tvorí vedúca jedálne, hlavná kuchárka, 
pomocná kuchárka a upratovačka.  V škol-
skom roku 2015/2016 máme zapísaných 
vo veľkej triede /trieda motýľov/ 25 detí 
a v malej triede /trieda lienok/ 20 detí.
 o Povedzme si, ako deti trávia deň v škôl-
ke, aby aj rodičia mali trošku prehľad...?
- Deti v materskej škole trávia deň podľa 
denného poriadku, ktorý je zameraný na 
nasledovné činnosti:  6,30 h - Otvorenie 
MŠ, schádzanie detí, hry a hrová činnosti 
podľa predstáv detí, pohybové a relaxačné 
cvičenie, osobná hygiena, desiata, edukač-
né aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, 
pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, 
dramatickej, grafomotorickej atď. oblasti, 
pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, 
osobná hygiena, obed, stomatohygiena, 
odpočinok, osobná hygiena, olovrant, 
hry a hrové činnosti – individuálne, sku-
pinové, priamo a nepriamo usmernené  
jazykové chvíľky, hodnotenie dňa, 17,00 h 
-  Koniec prevádzky MŠ.  Učiteľky pracujú 

podľa Školského vzdelávacieho programu „Ži-
jeme si na dedine obklopení prírodou“, ktorý 
je vypracovaný v súlade so štátnym vzdeláva-
cím programom  ISCED 0.  Školský vzdelávací 
program je zameraný na enviromentálnu 
výchovu, nakoľko počas celého roka máme 
možnosť priamo pozorovať rastliny, stromy, 
ovocie, zeleninu, obilniny a iné poľnohospo-
dárske plodiny, domáce zvieratá, hmyz, voľne 
žijúce zvieratá ako divé zajace, bažanty a pod. 
Organizujeme s deťmi turistické a cyklotu-
ristické vychádzky, na ktorých majú možnosť 
deti spoznávať prírodu vo svojom okolí.
o Aká je vybavenosť škôlky...?  
- Materská škola bola v priebehu posledných 
troch rokov vybavená novým nábytkom do 
obidvoch tried, zakúpené boli nové stoly 
v triedach, nové ležadlá, vymenené všetky 
šatníkové skrine na chodbách. Materská škola 
ja vybavená  počítačmi s tlačiarňami, televízo-

rom, magnetofónmi, interaktívnymi tabuľami, 
ktoré slúžia na vysokú motiváciu detí chcieť sa 
zúčastniť činnosti, vytrvať v nej a  spolupraco-
vať s inými deťmi
o Spolupráca medzi škôlkou a rodičmi 
a obecným úradom a vedením škôlky , na 
akej je úrovni?
- Materská škola má dobrú  a dlhotrvajúcu 
spoluprácu s Obecným úradom vo Veľkom 
Grobe /príprava kultúrnych podujatí s deťmi 
ako napr. Október mesiac úcty k starším, Via-
nočné podujatie, Medzinárodný deň žien/. 
Spolupráca s rodičmi je taktiež na vysokej 
úrovni, rodičia sa zúčastnili brigády pri vybu-
dovaní nového chodníka k budove materskej 
školy, rodičia iniciovali zbierku na zakúpenie 
certifikovanej preliezky na dvor materskej 
školy, zapájajú sa do rôznych podujatí, ktoré 
organizuje materská škola ako napr. Šarka-
niáda – výroba svetlonosov, Vianočné trhy, 

Deň matiek, rozlúčka predškolákov. Rodičia 
prevzali iniciatívu a už niekoľko rokov or-
ganizujú pre deti fašiangový karneval v kul-
túrnom dome vo Veľkom Grobe, ktorého sa 
aj osobne zúčastňujú v maskách.
o Ako sa deti chystajú na Vianočné 
sviatky – ako ich „prežívajú“, kde všade 
v obci ich možno vidieť, na akých 
udalostiach, akciách?
- Príprava Vianočných sviatkov spočíva 
v zhotovovaní vianočných ozdôb, zdobením 
vianočného stromčeka, pečením medov-
níkov  / deti v triedach vykrajujú z cesta 
medovníky, a pani kuchárky im ich upečú 
v kuchyni/. Učiteľky pripravujú deti na 
vianočné vystúpenie, ktoré sa uskutočňuje 
každý rok v kultúrnom dome spolu so 
žiakmi základnej školy.
o Čo pre Vás konkrétne, ako človeka,  
znamenajú Vianoce?
- Vianoce. Pre mňa má toto slovo zvláštne 
čaro. Priniesla som si z detstva od svojej ro-
diny spomienky, ktoré mám hlboko ulože-
né a teraz, keď som už i ja mama, vždy ich 
v predvianočnom čase oprášim a snažím sa 
ich vniesť aj do kruhu svojej rodiny. Sú to 
spomienky na voňavé ihličie, na slávnostne 
prestretý stôl, na oplátky potreté medom, 
na zvonček, ktorý oznamoval, že Ježiško už 
u nás bol.
o Určite máte aj Vy svoje sny a túžby....čo 
si želáte do Nového roku 2016?
- K záveru roka ľudia bilancujú, premýš-
ľajú o tom, čo mohli urobiť lepšie, čo ich 
v uplynulom roku najviac potešilo a čo sa 
im skutočne podarilo. Myslia na ľudí, ktorí 
ovplyvnili ich životy, pomohli im, alebo sa 
im naopak otočili chrbtom. 
Želám si do nového roku šťastie, zdravie 
a rodinnú pohodu pre celú moju rodinu 
a priateľov. Taktiež želám všetko najlepšie 
veľmi dobrému kolektívu materskej školy 
vo Veľkom Grobe.

otázky: redakcia
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Dvaja nadšenci historickej fotografie z Veľké-
ho Grobu, Ing. Richard Lukscheider a Jaroslav 
Turcár,  sa jedného dňa začiatkom roku 2014 
rozhodli, pre obyvateľov a ich budúce poko-
lenia, ale i tých, ktorí sa z obce odsťahovali, 
zozbierať starodávne fotografie a následne ich 
zdigitalizovať. A tak sme sa v duchu hesla, 
„Kto nepozná svoju minulosť, nemá budúc-
nosť“, dali do zbierania čo najstarších foto-
grafií, aby i mladá generácia videla, ako obec 
vyzerala, ako sa vyvíjala, čím sa ľudia zaobe-
rali, aké boli svadby, zábavy, priateľstvá a aké 
organizácie sa vytvorili a tu pôsobili.
V tom momente sme ani netušili, že na-
sledujúce dva roky budeme mať o zábavu 
postarané. Zo začiatku sme spracovávali 
fotografický materiál od tých najbližších. 
Od rodiny a kamarátov. Neskôr sme oslo-
vovali všetkých, o ktorých sme si mysleli, 
že by mohli nejaké staré fotografie mať. 
Bola to náročná mravenčia práca, ktorá ne-
poznala ani piatok ani sviatok. Navštevo-
vali sme ľudí v ich domoch, vysvetľovali, že 
sa nemusia o svoje fotografie báť a že ich v 
100% stave všetky vrátime naspäť. Nebolo 
to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad 
zdalo. No vždy, keď sa nám, nejakú peknú 
fotografiu podarilo objaviť, veľmi sme sa jej 
potešili a povzbudilo nás to do ďalšej činnosti. 
Boli to hodiny a hodiny chodenia po domác-
nostiach, siahodlhé debaty nad fotografiami, 
kto to je, kde to je a v ktorom roku to bolo 
nafotené. Po večeroch a niekedy i po nociach 
sme zozbieraný materiál skenovali a poško-
dené fotografie následne retušovali. Už keď sa 
nám oči nad žiariacim monitorom počítača 
začali od únavy zatvárať, vždy nám niečo 
pošeplo: „chlapci, hlavu hore, ide sa ďalej!“. 
Postupne táto časovo náročná práca priniesla 
i prvé plody:
- najstaršia školská fotografia z 9.3.1898, ktorá 
zobrazuje žiakov základnej evanjelickej školy 
augsburského vyznania
- kaštieľ zo 17. storočia (do roku 1945 dvoj-
podlažný)

-fotografia založenia futbalového klubu z roku 
1923
- fotografia Dobrovoľného hasičského zboru
- fotografia vtedajšieho mlynu
- fotografie zo žatvy so starou mláťačkou, 
parné stroje, domy so slamenými strechami, 
hospodárske dvory atď.

Keďže v obci žili väčšinou maloroľníci, z foto-
grafií je vidieť, že v ich dvoroch neboli trávni-
ky, kríky, kvety ako je to teraz, ale pobehovali 
tu kŕdle husí, kačíc, sliepok. Na uliciach boli 
„bariny“ vody a všade prítomné blato. V maš-
taliach boli kravy, kone, voly a v chlievoch 
sa chovali prasce, ktoré sa vykŕmili a v zime 
zabili, aby bola poživeň na celý rok.
V septembri roku 2014 sme prišli s myšlien-
kou usporiadať verejnú 
prezentáciu zozbiera-
ných fotografií v miest-
nom kultúrnom dome. 
Toho času činila naša 
zbierka zhruba 800 ku-
sov fotografií. Rozhodli 
sme sa, že akciu usporia-
dame v novembri 2014 
formou premietania 
na veľkoplošné plátno. 
Pán starosta sa postaral 
o spropagovanie celej 
akcie, dal vytlačiť plagáty 
a oboznámil občanov 
prostredníctvom miest-
neho rozhlasu. Zabez-
pečil prípravu veľkej 
sály v kultúrnom dome, 

postaral sa o občerstvenie. Tu patrí poďako-
vanie všetkým, ktorí pomohli pri príprave a 
samotnej realizácii celej akcie. 
Na slovné sprevádzanie sme nemohli nájsť a 
osloviť kompetentnejšiu osobu, akou je hrdý 
rodák z Veľkého Grobu, pán Ing. Vojtech 
Andor, veľký milovník histórie.

Svojim neoceniteľným vstupom prispela aj 
ďalšia rodáčka z Veľkého Grobu, pani Mgr. 
Ivana Fialová PhD.
Špeciálne poďakovanie patrí i rodine pána 
Michala Budaja, ktorá súhlasila so zverej-
nením veľmi unikátnych filmových zázna-
mov, pričom najstarší zobrazuje svadbu z 
roku 1945.
Pred premietaním sme sa pokúšali od-
hadnúť, koľko ľudí to osloví, koľkí prídu. 
Príde 20 - 30 ľudí, alebo nikto? Prví ľudia 
prišli hodinu a pol pred začatím akcie, čo 
nám dalo jasný signál, že to bol skromný 
odhad. Nakoniec bola miestnosť tak prepl-
nená, že si nebolo kde sadnúť.

Ohlasy na akciu boli veľmi pozitívne a dovo-
líme si povedať, že to bola jedna z najväčších 
akcií za rok 2014.
V našej zberateľskej činnosti sme neúnavne 
pokračovali aj v roku 2015. V novembri sa ko-
nala druhá prezentácia historických fotografií. 
Behom roka sa nám podarilo zozbierať a spra-
covať zhruba 500 ďalších dobových fotografií. 
Myslíme si, že misia nás dvoch sa naplnila, 

kruh sa pomaly uzatvára, 
prameň historických fotogra-
fií dotiekol. Čo bude ďalej, 
ukáže čas. Jedno je však isté, 
všetkým, ktorí ochotne zapo-
žičali svoje fotografie, veľmi 
pekne ďakujeme. História a 
duch obce si to iste zaslúži, už 
len z úcty k ľuďom, ktorí tu 
kedysi žili. 
V minulosti tu boli najpraco-
vitejší a i najbohatší sedliaci 
široko-ďaleko, s moderným 
strojovým vybavením, viedol 
sa tu kultúrno-spoločenský 
život, ktorý nemal na okolí 
páru. 

pripravili: Jaroslav Turcár a 
Ing. Richard Lukscheider

Kto nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť.
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Veľmi príjemné stretnutie, 
dobrá energia nás navzájom 
prepojila, už keď som 
vstúpila do miestnosti, kde 
sme sa mali spolu stretnúť. 
Zalina Fiala, sympatická 
občianka Ruskej federácie, 
žijúca vo Veľkom Grobe..., 
pekná mladá dáma, počas 
rozhovoru sme našli veľa 
styčných (spoločných) 
bodov, rovnako tiež 
v našej  mentalite. 
Skrátka, ruská a slovenská  
nátura je obdobná, sme 
Slovania a príbuznosť je 
neškriepiteľná, márne 

sa mnohí novodobí 
„odborníci“ na 
medziľudské vzťahy a ich 
rozbíjanie, riadení najmä 
americkou antiruskou 
propagandou, snažia 
zasadiť „klin“ medzi 
naše národy a bratské 
slovanské vzťahy (názor 
redaktorky).
o Ako sa dostala Zalina 
do Veľkého Grobu?
 - Ako turistka, v roku 
2005, s kamarátkou 
jokerkou, ktorá prišla na 
dostihy do Bratislavy, a popri tom navštívila aj Veľký Grob,“ začala 
rozprávať Zalina, rodáčka zo Severného Kaukazu, z mesta Naľčik. 
A tu sa aj zoznámila s mládencom Pavlom Fialom.... a veľa nebolo 
treba. On si pre ňu prišiel do Ruska, kde ju požiadal o ruku. O rok 

už aj bola svadba.
o Nikdy ste neľutovali tento krok?
- Nie, môj manžel je dobrý človek, skromný, ohľaduplný a milujúci 
a stojí si za slovom“, povedala na adresu manžela Zalina  slová, ktoré by 
iste potešili dušu každého manžela. 
Dnes už majú dve deti, synka Dáriusa a dcérku Emily. 
„Je to môj život, najdrahší dar, že mám peknú a zdravú rodinu, deti, 
som šťastná a vďačná 
za to, že ma postretlo 
takéto šťastie“, - hovorí 
Zalina Fiala.
Do rozhovoru sa pridal 
aj starosta obce, ktorý 
na adresu sympatickej 
Rusky a manžela 
povedal len toľko: 
„Normálni mladí ľudia, 
pohostinní a priateľskí, 
s ktorými sa vždy dá 
nájsť spoločná reč.“ 
Zalina pracuje 
v kaderníctve v Bratislave, ktoré vlastnia Rusi, je na Radlinského 
ulici – a je určené najmä bohatšej a náročnejšej klientele. To však 
neznamená, že služby nemôžu aj vyskúšať ďalší záujemcovia, 
zákazníci, zákazníčky., ak prejavia o ne záujem. Zalina pracuje 
už  10 rokov ako kaderníčka a keďže je veľmi kreatívna, môže si tu 
svoj talent celkom dobre rozvíjať. Táto mladá žena má veľa ďalších 
koníčkov.... Krásne spieva, čo je asi genetické, pretože jej mama 
Oľga Sokurová – je národná umelkyňa Ruskej federácie, skvelá 
sólová speváčka národných piesní, aj popových, ktorá spieva v 14-
tich jazykoch sveta a reprezentuje už takmer 30 rokov svoju krajinu 
po celom svete. Momentálne sa chystá do New Yorku a New Jersey, 
kde bude spievať tamojšej ruskej (kaukazskej) komunite. Spievala 
aj samotnému V.V. Putinovi, ktorý bol z jej vystúpenia nadšený. 
A predstavte si, že vystúpila aj v samotnom Veľkom Grobe – na 
Obecných dňoch, na čo je zvlášť hrdý samotný starosta – Viliam 
Rigo. Zalina je talentovaná aj v ďalšom smere, navrhuje oblečenie, 
večerné róby, šaty.... Niekoľko navrhla aj mame – umelkyni na 
vystúpenia a mama bola veľmi spokojná.
„Chcela by som sa tomuto navrhovaniu venovať intenzívnejšie, 
profesionálne, je to taký môj sen, mohlo  by ma to neskôr úplne živiť, 
veľmi sa mi to páči...., mať vlastný butik, vlastný salón, svoju značku 
– ako sa hovorí. A ja, keď niečo veľmi chcem, sa mi to aj podarí... 
Tak  verím, že to vyjde, a veľa pre to robím. Už aj predtým mi vyšlo 
veľa vecí, asi mám „tam hore“ svojich ochrancov a podporovateľov“, 
smeje sa Zalina, ktorá skladá aj texty k piesňam alebo urobí nápev 
(melódiu), takto pomohla aj skupine Kapre zo Šale.
o Máte nejaký scenár, program života?
- Nemám, neriadim sa takto. Žijem disciplinovane, ale spontánne, 
teším sa zo života, nikoho neznásilňujem, aby ma nasledoval, keď si 
niečo moc želám, sa to aj udeje. Pre mňa je veľmi dôležitý v živote 
cit, láska, ľudskosť. Ak chýba láska, je život smutný. A tiež je dôležitá 
u mňa budúcnosť mojich detí, aby mali možnosti vlastného rozvoja, 
rozkvetu, aby si napĺňali svoje sny, aby z nich vyrástli schopní a dobrí, 
vzdelaní ľudia...
o Čo si želáte do Nového roku?
- Sebe želám, aby som bola opäť bližšie ku svojim snom, aby ma rok 
2016 prekvapil niečím výnimočným a pozitívnym.. Aby som bola 
v pohode s rodinou aj s priateľmi, na ktorých mi záleží. A ľuďom želám 
pokoj v duši, veľa lásky a úspechy v rodine, v práci a v celom živote.

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: archív Zalina Fiala

Sympatická Ruska Zalina prišla do Veľkého Grobu..., 
a zostala.... A je tu spokojná!

Zalina s manželom Pavlom

Olga Sokurová - národná umelkyňa Ruskej Federácie, mama Zaliny

Zalina s mamou a starostom obce 
Veľký Grob na Obecných dňoch
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Príbeh o bábkohercovi sa musí začínať 
ako rozprávka. Napadla ma rozprávka o 
dedkovi, ktorý tak dlho menil, až mu nič 
nezostalo. Na rozdiel od tejto rozprávky 
má tá naša šťastný koniec a začala sa asi 
takto: Mladý bábkoherec Martin, ktorý 
bol nespokojný s bývaním v bratislavskej 
Petržke v paneláku, vymenil svoj 3+1 na 
jedenástom poschodí za nádherný starý 
dom vo Veľkom Grobe. V tomto dome 
našiel ozajstný domov pre seba, pre svoje 
mačky, pre bábkové divadlo, pre Fiatku 
500 menom Barborka a pre hromadu 
krásnych starých vecí. Dvor strážia 
mačky a gašparko s drakom dozerajú na 
poriadok v chlieve, ktorý chce Martin 
premeniť na bábkové divadlo...
Občas sa rozprávka stane skutočnosťou. 
A aby ste sa to dozvedeli aj vy, čitatelia, 
navštvili sme Martina Žáka, 33 ročného 
nového obyvateľa našej obce Veľký Grob, 

aby sme ho trošku „vyspovedali“. 
Ako prišiel Martin k bábkovému 
divadlu?
Vyštudoval strednú pedagogickú školu 
a na podnet svojej mamičky, ktorá bola 
bábkoherečka sa prihlásil na Vysokú 
školu múzických umení v Bratislave, 
kde tento odbor vyštudoval 
a zamiloval sa nielen do drevených 
bábok, ale predovšetkým do malých 
divákov. V roku 2008 si založil svoje 
vlastné divadielko Agape. Translater 
vám toto slovo preloží dvoma 
spôsobmi. Po latinsky to znamená 
„obetavá láska“ a v angličtine 
„s ústami dokorán“. Správny je 
samozrejme latinský preklad, 
ale ten anglický zasa perfektne 
vystihuje atmosféru predstavení, 

ktoré Martin prináša svojim 
divákom. Pre malých predškolákov 
a školákov má vo svojom repertoári 
rozprávky Kapitán kotvička, ktorá 
je o mori a o poklade, Dúhový 
autobus o cestovaní za poznaním, 
Princovia a princezné o tom, ako 
sa majú chlapci a dievčatká k sebe 
správať, Príbeh malého srdiečka 
je o láske a najnovšia rozprávka 
Príbeh svätého Mikuláša približuje 
deťom naozajstný príbeh muža, 
ktorý všetok svoj majetok rozdal 
chudobným. Všetky rozprávky 
si Martin napísal i zrežíroval 
sám a všetky sú interaktívne, 
čo znamená, že malí diváci sa nielen 
pozerajú, ale sami sa aj do hry zapájajú. 
Svoje predstavenia prináša deťom do 
škôl i škôlok a často hrá i pre choré deti 
v nemocniciach. 
Ďalšou Martinovou aktivitou je 
práca s hadicapovanými ľuďmi. Jeho 
theatroterapia už priniesla veľa radosti 
klientom Domova sociálnych služieb 
a zariadenia podporovaného bývania 
Merema v Modre, s ktorými nacvičuje 
divadelné predstavenia. V Domove 
sociálnych služieb Pohoda v Senci zasa 
nacvičil s dospelákmi Vladkom a Saškou, 
ktorí majú downov syndróm, úspešné 
predstavenie Peter a Lucia na motívy 
Romaina Rollanda. Trochu iný žáner 
i tematiku Martinovo divadielko ponúka 
stredoškolákom. Svoju vlastnú, takmer 
tragickú skúsenosť s drogami, pretavil do 
predstavenia Cesta do tmy, ktorým sa 
najviac ohrozenej skupine mladých snaží 
ponúknuť autentický pohľad na túto 
problematiku. Včasná a dobre cielená 
prevencia je jednou z možností, ako 
mladých varovať pred nebezpečenstvom 
drogovej závislosti, prípadne ich včas 

zastaviť na zlej ceste, na ktorú sa už 
pustili. Vďaka grantu Ministerstva 
zdravotníctva SR toto predstavenie na 
Slovensku videlo už viac ako šesť tisíc 
stredoškolákov.
Všetka Martinova práca je psychicky 
a emocionálne veľmi vyčerpávajúca. 
Potvrdí to každý, kto pracuje s deťmi, 
hadicapovanými či teenagermi. Ak chcete 
hrať tak, aby vám diváci uverili, musíte 
zo seba dať všetko. Martin si ale dobre 
uvedomuje, že nielen dáva, ale aj dostáva. 
Energiu čerpá z každého potlesku, 
z každého detského úsmevu, z úspechov 
svojich hadicapovaných zverencov, z krás 
prírody, z poznávania krásnych miest, 
z pokojných rán s kávičkou v storočnej 
šálke na priedomí svojho čarovného 
starého domu...  Ak vaše deti či vnúčatá 
nechodia do materskej školy, kde Martin 
občas hráva, možno ste ani netušili, 
akého zaujímavého nového suseda máte. 
Nič tak nepoteší ako dobrá klebeta o 
susedovi. Až pôjdete pred Vianocami 
po ulici a ucítite krásnu vôňu čerstvo 
upečeného chleba, tak to Martin zakúril 

v starej peci, aby vyskúšal, či vie 
upiecť chlieb, ako ho piekli naše 
staré mamy. Prajeme mu, aby 
sa mu podaril nielen vianočný 
chlebík, ale aj všetko, do čoho sa 
pustí tak, ako sa mu darí prinášať 
radosť deťom. 
  Na rozdiel od dedka 
z rozprávky, Martin vymenil 
veľmi dobre. Starý gróbsky dom 
našiel svojho záchrancu, ktorý 
mu znovu vdýchol život a Martin 
našiel domov. 

pripravila: Eva Sudová

Bábkoherec Martin Žák našiel vo 
Veľkom Grobe svoj nový domov
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Je ráno 5. septembra 2015. Zamračené, teplota ovzdušia 13 
stupňov, voda v Senci má 19C. Počasie nič moc, len aby neprša-
lo. Prípravy na Veľkogrobský triatlon sa začínajú. Po dvoch me-
siacoch od možnosti sa zaregistrovať je prihlásených 72 preteká-
rov. Rastieme! Úžasné! Koľko sa nakoniec na závod zaregistruje 
zostáva zatiaľ otázkou. Smelé odhady z radov organizátorov 
odhadujú počet 80. Všetko funguje ako je dohodnuté. Prví si 
na námestí rozložili stan Gulášmajstri. Pre nich začína triatlon 
už zrána. Ich jedinou, najdôležitejšou disciplínou je pripraviť v 
dobrej nálade divinový guláš. Tento čas však nestopujeme, ani 
ich výsledok nezverejňujeme. Kto ochutnal, vie ohodnotiť.
Rovnako prebieha aj príprava v depách. Veľa sa improvizuje, 
no nakoniec je všetko pripravené. Havrani sú na mieste, uspo-

riadatelia pripravení, aj počasie sa 
málinko umúdrilo. Sem tam vykuklo 
slniečko. Ešte posledné telefonáty 
so Záchrannou službou Arclinic a 
členmi Dopravného inšpektorátu V 
Galante a môže  sa začať.
Prvé registrácie začínajú o 14:30.  V 
depe na Slnečných jazerách v Senci 
je naozaj rušno. Trať Veľkogrobského 
šprintriatlonu sa napokon rozhodlo 
absolvovať odvážnych 62 triatlonis-
tov. Pre tých skúsenejších sa tak začal 
veľký pretek a pre ostatných nao-
zajstná skúška   otužilosti, vytrvalosti 
a osobných výziev.  
Časové rozdiely profesionálov a 
amatérov dosahovali už po plávaní 

viac minútové hodnoty. Sympatickí diváci pri trati však venovali 
nadšené pokriky všetkým pretekárom rovnako.
Najväčšími povzbudzovačmi boli v cieli deti. 
Tie kričali, povzbudzovali, skákali a každého bežiaceho dopre-
vadili do cieľa.
Najlepší pretekár, Matúš Kriska z Voderád absolvoval Veľko-
grobský triatlon za čas 1:06:36.  Svojim časom poriadne potrápil 
druhého v poradí Veľkogrobana Branislava Lányiho, ktorý o 
umiestnenie bojoval s minuloročným víťazom Ľubošom Bogá-
rom z Galanty.  V dámskej kategórii triumfovala Soňa Kukuč-
ková pred Andreou Šuranovou a Zuzanou Daniškovou. Strata 
prvej dámy a najrýchlejšieho muža predstavovala 18 minút a 33 
sekúnd. V kategórii Najlepší Veľkogroban získal prvenstvo Bra-
nislav Lányi a Kristína Mesková. 
Sútažili aj naše 
ratolesti. Tento 
rok len v behu. 
O to však urput-
nejšie bojovali o 
prvenstvo. V cieli 
ich čakala na 
pamiatku medai-
la a aj zopár slad-
kostí. Všetkým 
víťazom srdečne 
blahoželáme! 
Poďakovanie 

patrí všetkým usporiadateľom, gulášmaj-
strom, Nočným havranom, Obci Veľký 
Grob, sponzorom podujatia Mercedes 
Benz Financial Services, The Taste, Win-
tecu, chlapcom z Human motors, zá-
chranárom z Arclinic, Dopravnej polícii 
v Galante, pretekárom a ich fanúšikom 
za zdarný priebeh nášho triatlonu. Kom-
pletnú fotogalériu, výsledky a zopár videií 
nájdete na našej facebookovej stránke 

https://www.facebook.com/velkogrobskytriatlon. Tešíme sa na 
Vás opäť na budúci rok. Prídite – neoľutujete, je to naozaj zába-
va! 

pripravil: Dano Turcár

Na Veľkogrobskom triatlone sa zaregistrovalo 
až 72 pretekárov! Rastieme! Úžasné!
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Spoločenská kronika obce
máj 2015 - november 2015

Narodili sa: 
Martina Gallinová *01.07.2015
Elion Kamberi *23.07.2015
Zoja Bónová *29.07.2015
Michal Kosturák *19.08.2015
Krištof Klec *30.08.2015
Nataša Klecová *30.08.2015
Matej Gyenes *22.10.2015

Uzavreli manželstvo:
Martina Ženišová - Ondrej Szücs 15.05.2015
Mgr. Jana Bednáriková - Milan Rajček 30.05.2015
Mariana Andorová - Mgr. Peter Martinček 06.06.2015
Petra Bukovská - Marek Onderko 13.06.2015
Jana Bihariová - Marco Gallino 20.06.2015
Marika Šimonová - Juraj Bartek 08.08.2015
Lívia Vöröšová - Radovan Kotes 21.08.2015
JUDr. Martina Vajsová - Mgr. Peter Špaňo 19.09.2015
Marcela Vrbjárová - Ing. Marek Griga 19.09.2015
Mgr. Jarmila Stískalová - Marián Brestovanský 26.09.2015
Daniela Melicherčíková - Martin Slovák 21.11.2015

Zomreli:  
Ján Levársky * 19.03.1941 - † 10.08.2015
Valéria Rajtová * 29.03.1931 -  † 28.08.2015
Ján Chnup * 13.11.1939 -  † 30.08.2015
Antonín Brysuda * 12.05.1938 - † 19.09.2015

pripravila:  Mgr. Karin Uherová, referentka OcÚ
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Aj Vy si môžete poslať fotografiu 
zo svojej svadby, alebo z oslavy  

významného rodinného 
a osobného výročia, 

či z narodenia Vášho potomka. 
-redakcia-

Mgr. Jarmila Stískalová, Marian Brestovanský JUDr. Martina Vajsová, Mgr. Peter Špaňo

Marcela Vrbjarová,Ing. Marek Griga
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V minulosti, za predsedovania futbalového klubu obce Ferdi-
nanda Fialu, Jaroslava Hanka, Jána Rajka, Štefana Turcára, Petra 
Fabuša a ďalších, futbalové prípravky v okrese Galanta nemali 
súťaž. Grobska prípravka začala trénovať v roku 2009 a naši malí 
futbalisti sa pravidelne zúčastňujú turnaja Junior Labda Cup, 
ktorý v rokoch 2010 a 2012 vyhrali a v roku 2014 obsadili 2. 
miesto. V roku 2013, za predsedovania Dušana Tallu, sa prihlásili 
do súťaže prípraviek, v ktorej pokračujú aj v súčasnosti. 
Nakoľko v obci nie je telocvičňa, v zimnom období chodia občas 
trénovať do telocvične Základnej školy v Slovenskom Grobe, kde 
prípravkárov trénuje bývalý kolega Štefana Turcára. Po tréningu 
si vždy s domácimi zahrali zápas a to ich priviedlo na myšlien-
ky organizovať vlastný turnaj. Počas piatich rokov činnosti sa 
zúčastnili viacerých turnajov, videli radosť chlapcov a tak sa 
spolu s trénermi z Chorvátskeho a Slovenského Grobu rozhodli, 
že každoročne budú organizovať turnaj o putovný pohár pod 
záštitou grobskych starostov Grobsky Cup. Tento dobrý nápad 
prekonzultovali na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde našli 
podporu, za čo ďakujú starostovi Viliamovi Rigovi a poslancom 
Patrikovi Marculincovi, Danielovi Turcárovi a Miroslavovi Tilin-
gerovi, ktorí pracovali ako poslanci do roku 2014. Podporili ich 
aj rodičia chlapcov a pochopenie našli aj na obecných úradoch v 
Slovenskom a Chorvátskom Grobe. Podporu našli aj v ŠK Veľký 
Grob „B“ družstva a DV COOP Jednota Veľký Grob, ktorí po-
mohli sponzorsky. 
Prvý ročník turnaja sa za bohatej účasti rodičov konal 26. júla 
2014 a bol všetkými zúčastnenými veľmi kladne hodnotený. 
Za Veľký Grob vo vekovej kategórii 8 až 10 roční nastúpili Sa-
muel Androvič, Peter Kučerák, Adam Botka, Dávid Fiala, Hugo 
Klenovič, Nikolas Bart, Igor Bagi-Kováč, Dávid Pyšný a Tibor 
Katona. Chlapci pod vedením trénera Štefana Turcára a vedúce-
ho mužstva Vladimíra Kuriša porazili mužstvo zo Slovenského 
Grobu 3:1 a Chorvátsky Grob 8:0 a umiestnili sa na 1. mieste. 
Domáce mužstvo 6 až 8 ročných hráčov v zložení Ivan Mislovič, 
Roman Vlček, Alex Monagham, Viliam Haninec, Šimon Botka, 
Matúš Madaj, Marko Bart, Jozef Kmeťo a Alex Nedeljak, pod ve-
dením Daniela Turcára a trénerov Ľuboša Botku a Dušana Botku 
so Slovenským Grobom prehralo 0:5 a s Chorvátskym Grobom 
remizovalo 2:2. 
Je potrebné poďakovať sa všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri 
organizovaní tohto turnaja a zvlášť moderátorovi Jaroslavovi 
Hanicovi a fotografovi Pavlovi Nedeljakovi.
Druhý ročník turnaja sa konal v Chorvátskom Grobe 21. júna 
2015 a bol mimoriadne dobre zorganizovaný. Prípravkári Veľké-
ho Grobu od 8 do 10 rokov v zložení Ivan Mislovič, Adam Botka, 
Matej Herzog, Nikolas Bart, Tibor Katona, Alex Monaghan, 
Marek Bart, Roman Vlček, Alexander Zeitler, Denis Vörös a Vla-
dimír Ulehla, s vedúcim mužstva Štefanom Turcárom a trénerom 
Ľubošom Botkom obsadili na turnaji 2. miesto. S domácimi síce 
prehrali 5:3, ale Slovenský Grob porazili 7:5. 
Prípravkári od 6 do 8 rokov v zložení Lukáš Bolek, Jozef Kmeťo, 
Alexandra Borovičková, Richard Herzog, Šimon Botka, Dávid 
Vlček a Ivan Pomšahár pod vedením trénera Dušana Botku 
skončili až na 3. mieste, keď prehrali s domácimi 5:0 a so Sloven-
ským Grobom 1:3.
Najdôležitejšie však je, že deti sa venujú športu, naučia sa v prí-
pravke základom futbalu a tí najtalentovanejší a najusilovnejší 
potom pokračujú v okolitých kluboch, pretože vo Veľkom Grobe 
nemajú dostatočnú základňu na vybudovanie vlastného mužstva. 
Po dvoch hráčoch z ich prípravky už hrá v ŠK Senec, v Pustých 
Úľanoch a Čataji, jeden hrá v Sládkovičove a ďalší v Trnave. 
Práca s mládežou je náročná, ale prináša aj veľa radosti a úspe-
chov deťom a aj tým, ktorí sa o ich športovú výchovu starajú a 
preto vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí im pomáhajú a 
samozrejme aj rodičom všetkých malých futbalistov, ktorí ich 
podporujú.
Dúfame, že futbaloví prípravkári Veľkého Grobu budú aj naďalej 
poctivo trénovať, aby sa mohli tešiť z malých aj väčších športo-
vých úspechov.  

Grob – Cup I. a II. ročník /Futbalový turnaj prípravkárov

Grob cup / v žltých dresoch mužstvo Veľký Grob mladší žiaci

Grob Cup vyhlásenie víťazov 
/ v žltom drese Jožko Kmeťo, v modrom drese Adam Botka (tretí sprava)

Grob cup / v modrých dresoch mužstvo Veľký Grob starší žiaci

26.7.2014 futbalové ihrisko ŠK Veľký Grob / Výsledky: Grob -  Cup 2014  
I. ročník
Prípravka mladší:
Veľký Grob – Slovenský Grob 0:5 (0:2)
Slovenský Grob – Chorvátsky Grob  1:1 (1:0)
Veľký Grob – Chorvátsky Grob 2:2 (2:1)
Víťazom I. ročníka prípravka mladší - Slovenský Grob.
Prípravka starší:
Veľký Grob – Slovenský Grob 3:1 (3:0)
Slovenský Grob – Chorvátsky Grob 4:0 (1:0)
Veľký Grob – Chorvátsky Grob 8:0 (3:0)
Víťazom I. ročníka prípravka starší - Veľký Grob
21. júna 2015 futbalové ihrisko Chorvátsky Grob/  Výsledky: Grob -  Cup 
2014  II. ročník
Prípravka mladší:
Chorvátsky Grob – Veľký Grob 5:0 (4:0)
Veľký Grob – Slovenský Grob 1:3 (0:2)
Chorvátsky Grob – Slovenský Grob 7:1 (4:0)
Víťazom II. ročníka prípravka mladší – Chorvátsky Grob.
Prípravka starší:
Chorvátsky Grob – Veľký Grob 5:3 (3:0)
Veľký Grob – Slovenský Grob 7:5 (4:4)
Chorvátsky Grob – Slovenský Grob 5:1 (2:1)
Víťazom II. ročníka prípravka starší – Chorvátsky Grob.
prípravka Veľký Grob – 2. Miesto

pripravili: Štefan Turcár, Ľubomír Botka, Eva Sudová
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Tréner Róbert Rajt, senior, skúsený futbalista, tréner 
i futbalový funkcionár, vedie mužstvo ŠK Veľký Grob, ktoré hrá 
majstrovstvo okresu II. triedu a po jesennej časti jeho zverenci 
skončili v tabuľke na veľmi peknom 2. mieste. 
Pri vyhodnotení nedávno ukončenej súťažnej sezóny tréner 
ocenil veľké zásluhy skúseného brankára Michala Zimányiho, 
ktorý vo svojej futbalovej kariére hral v prvoligových kluboch 
v Podbrezovej a v Banskej Bystrici, hral aj v Rakúsku a je 
pilierom mužstva. Úspešnú stredovú os manšaftu tvoria Róbert 
Rajt, junior, bývalý reprezentant SR do 17 rokov, odchovanec 
Slovana Bratislava a bývalý hráč druholigového PŠC Pezinok, 
Matej Griga, najlepší domáci strednopoliar, ktorý má v tejto 
sezóne výbornú formu a stále sa zlepšuje a Ľuboš Kostolanský, 
odchovanec Slovanu Bratislava, bývalý hráč prvoligovej Žiliny, 
reprezentant SR do 21 rokov, ktorý tiež hral aj v Rakúsku.
Veľkú radosť trénerovi robia domáci odchovanci, dorastenci 
Oliver Lányi, Radoslav Kašuba, Mário Bart, Aron Turca, Eduard 
Bulavčiak, Erich Gálik a Pavol Kabatiar.  
V uplynulej súťaži trénera potešilo víťazstvo nad favorizovaným 
Kráľovým Brodom, ktorý jeho zverenci porazili rozdielom 
triedy 3:0.
Na otázku, aké sú jeho plány do najbližšej budúcnosti, nám 
tréner Marek Rajt povedal:
„Prišiel som do Veľkého Grobu trénovať ako rodák v čase, keď mal 
miestny futbalový klub veľké problémy. Post trénera som prijal 
po dohode s bývalými spoluhráčmi Romanom Brinzom, ktorý 
je mojím asistentom a Dušanom Tallom, ktorý je prezidentom 
klubu. Mojim predsavzatím bolo zachrániť grobsky futbal, ktorý 
má viac ako 90 ročnú tradíciu. Kolegovia v realizačnom tíme 
pracujú veľmi dobre, ale tento náš tím je malý a bolo by potrebné 
ho rozšíriť, aby sa naša práca skvalitnila. Potešila by nás aj väčšia 
podpora verejnosti, viac divákov na zápasoch a viac sponzorov. 
V porovnaní s inými obcami, kde som pôsobil, máme v tejto 
oblasti v Grobe ešte čo doháňať.“
Ambíciou trénera je dostať mužstvo do bratislavskej súťaže, 
čo by bolo možné spojením sa so zaniknutým klubom SK 

Réca. Mužstvu by táto zmena priniesla viac príležitostí a 
kvalitnejších súperov. Mladým domácim hráčom by to prinieslo 
možnosť predviesť sa pred futbalovými odborníkmi a tak 
postúpiť do veľkých klubov, prípadne do rôznych oblastných a 
reprezentačných výberov. Ušetrili by sa aj náklady, pretože by 
odpadlo cestovanie do vzdialených obcí.
Róbert Rajt, senior, sleduje aj mladých futbalistov v prípravke 
a vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa o malých futbalistov starajú. 
Zdôraznil, že dôležité je, aby sa deťom venovali kvalifikovaní 
tréneri, aby základy, ktoré získajú, boli čo najlepšie. 
Zdalo by sa, že v zime sa vo futbale nič nedeje, ale tréner 
mužstvo ŠK Veľký Grob prihlásil do Zimného poháru 
Bratislavského futbalového zväzu v Senci, čo hráčom určite 
prinesie dôležité skúsenosti, ktoré na jar zúročia v okresnej 
súťaži. 
Vo svojej dlhoročnej trénerskej práci už Róbert Rajt, senior 
vychoval viacero úspešných futbalistov a vždy sa usiloval 
odovzdať im čo najviac zo svojich skúseností, ukázať im 
aj slovenský futbal a aj ten veľký európsky, ktorý hrá jeho 
obľúbený Bayern Mníchov.  
Prajeme všetkým veľa zdravia a trochu toho športového 
šťastia, aby čo najviac potešili grobských fanúšikov a výborne 
reprezentovali našu obec na poli športu.
Záverečná tabuľka majstrovstiev okresu II. trieda

1 TJ ŠM Kráľov Brod 9 8 0 1 28:5 24 12

2 ŠK Veľký Grob 9 7 1 1 24:10 22 10

3 TJ Družstevník Pusté Sady 9 5 2 2 17:13 17 2

4 TJ Galanta - mestská časť Hody 9 4 2 3 16:12 14 2

5 TJ Družstevník Jánovce 9 4 2 3 15:12 14 -1

6 TJ Poľnohospodár Šalgočka 9 2 4 3 12:14 10 -2

7 TJ Vozokany 9 2 3 4 11:16 9 -3

8 OFK Abrahám a Hoste 9 1 2 6 4:14 5 -13

9 ŠK TOP Pusté Úľany 9 1 2 6 8:22 5 -7

10 ŠK Dolná Streda 9 1 2 6 5:22 5 -10

pripravila:  Eva Sudová 

Futbal vo Veľkom Grobe by potreboval väčšiu 
podporu verejnosti a viac sponzorov


